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ÖSSZEFOGLALÓ 

AZ ÜGYFÉL ÉRDEKE ÉS A TÁRSASÁG MEGBÍZÁSTELJESÍTÉSI POLITIKÁJA 

1. Bevezetés 

1.1. A Befektetési Szolgáltatások Nyújtására, a Befektetési Tevékenységek Gyakorlására, a Szabályozott 

Piacokon való Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017 L. 87(I)/2017 (a 

továbbiakban: a “Törvény”) Törvény és annak hatályos módosításai alapján nyújtjuk Önnek (a jelenlegi 

vagy jövőbeli Ügyfelünknek) ezt az Érdek és Megbízásteljesítési Politikát.  

A jogszabály értelmében a Goldenburg Group Limited (a “Társaság”) köteles megtenni minden ésszerű 

lépést az Ügyfél érdekében az Ügyfél Piaci Megbízásainak Fogadása és Végrehajtása és ezek 

Végrehajtásra való továbbítása során, és az Ügyfél Piaci Megbízásainak teljesítése során, hogy a lehető 

legjobb eredményt érje el, különös tekintettel a Törvényben lefektetett alapelvekre a befektetési 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban. 

2. Alkalmazási Terület 

2.1. Ez a politika egyaránt alkalmazandó Lakossági és Szakmai Ügyfelekre (ahogy azokat a Társaság 

Ügyfélbesorolási Politikájában meghatároztuk). Amennyiben a Társaság egy Ügyfelet Elfogadott 

Partnerként határoz meg, ez a Politika az ilyen típusú ügyfélre nem vonatkozik. 

2.2. Ez a politika alkalmazandó az Ügyfél Piaci Megbízásainak fogadása és továbbítása során minden 

fajta, a Társaság által az Ügyfélnek ajánlott CFD ügyletnél. 

2.3. Ez a politika a portfoliókezelési szolgáltatásra is vonatkozik. 

3. Legjobb Teljesítési Tényezők 

3.1. A Társaságnak a Piaci Megbízások teljesítése során tekintetbe kell vennie, hogy a lehető legjobb 

eredmény nyújtsa az Ügyfeleinek, amikor Fogadja, Továbbítja és Végrehajtja az Ügyfél megbízásait, 

valamint amikor az Ügyfél megbízásait a Társaság likviditást biztosító vállalatainak továbbítja 

portfoliókezelési szolgáltatást nyújtása során. 

3.1.1. Olyan Ügyfelek számára, akik CFD ügyletekkel kereskednének: 

(a) Tisztességes ár: Bármilyen CFD ügyletről van szó, a Társaság két árjegyzést ad meg: a magasabb 

árat (ASK– vételi ár), aminél az Ügyfél megvásárolhatja (“go long”) az adott CFD-t, és egy alacsonyabb 

árat (BID – eladási ár), aminél az Ügyfél eladhatja (“go short”) az adott CFD-t. Együttesen az ASK és 

BID árakat értjük a Társaság árai alatt. Az adott CFD alacsonyabb és magasabb ára közötti különbség a 

kiterjedés (a bróker jutaléka). Az olyan piaci megbízásokat, mint a “Buy Limit”, Buy Stop, Stop Loss, és 

Take Profit a nyitott rövid pozíciókra, a Társaság az ASK ár alapján teljesíti. Az olyan piaci megbízásokat, 

mint a “Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss a nyitott hosszú pozíciókra, a Társaság a BID ár alapján teljesíti.  

A Társaság az adott CFD árát a megfelelő mögöttes eszköz ára alapján határozza meg, amihez a Társaság 

egy harmadik féltől, külső forrásból jut hozzá. A Társaság árai megtalálhatók a Társaság honlapján vagy 

a Társaság kereskedési platformjain. A Társaság olyan gyakorisággal frissíti az árait, amennyire azt a 

technológiai korlátok és kommunikációs kapcsolatok lehetővé teszik. A Társaság időről-időre 
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felülvizsgálja a harmadik féltől származó külső információs forrásait, hogy megbizonyosodjon arról, 

hogy az átvett adatok továbbra is versenyképesek. A Társaság nem ad árjegyzést a működési idején kívül 

(lásd a végrehajtási helyszínt lentebb), így az idő alatt az Ügyfél nem adhat semmilyen megbízást 

teljesítésre. A végrehajtás gyorsaságának és valószínűségének a javítása érdekében a vállalat bizonyos 

előzetes és utólagos minőségellenőrzéseket végez. Az ilyen ellenőrzések magukba foglalják, de nem 

korlátozódnak a szimmetrikus csúszásellenőrzésekre, a csúszásnak alávetett ügyletek számára, és az 

ipari szabványokkal összevetett átlagos végrehajtási sebességünkre. 

Amennyiben az ár eléri a kívánt szintet az olyan ügyleteknél, mint a Stop Loss, Take Profit, Buy 

limit, Buy Stop, Sell Limit vagy Sell Stop, ezek az ügyletek azonnal teljesítésre kerülnek. Bizonyos 

esetekben azonban lehetetlenné válhat eme megbízások teljesítése (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, 

Sell Limit, Sell Stop) az Ügyfél által kívánt áron. Ebben az esetben a Társaságnak jogában áll végrehajtani 

a megbízást az első elérhető áron. Ez előfordulhat például gyors áringadozások idején, ha az ár egy 

kereskedési időszak alatt olyan mértékben nő vagy csökken, hogy az érintett tőzsde szabályai szerint a 

kereskedést felfüggesztik vagy szigorítják, vagy előfordulhat ilyen még a kereskedési időszakok 

nyitásakor. A piaci pozíciók felvételének a minimális szintjét a Stop Loss, Take Profit, Buy Limit és Sell 

Stop ügyleteknél a Kereskedési Megállapodásunk határozza pontosan meg. 

(b) Költségek: A Társaság nem számol fel díjakat, és nem tesz árrést a CFD-k jegyzett áraira 

(amennyiben ez külön nincs jelezve). 

A Társaság árait harmadik felektől, külső forrásokból szerzi be, és ezekre díjak vagy jutalékok hozzáadása 

nélkül kínál árjegyzést Ügyfeleinek. 

A Társaság a csere árakat is (bármely típusú adott CFD-vel kapcsolatban) szintén harmadik felektől, 

külső forrásokból szerzi be, és árjegyzésében (amennyiben ez nincs külön jelezve) nem tesz árrést a csere 

(finanszírozás) árakra. 

Mindamellett, rögzítjük, hogy a Társaság jutalékot/ösztönzést kap a likviditást biztosító vállalattól, 

amiért az Ügyfél megbízásokat a likviditást biztosító vállalathoz továbbítja. Az Ügyfélnek jogában áll a 

Társaságtól további információt kérni ezekkel a jutalékokkal kapcsolatban.  

Az olyan Ügyfélszámlákat, Ügyfélszámla típusokat, vagy CFD típusokat, melyek esetében a Társaság 

alkalmazhat árrést, ideértve a csere árrést/kiegészítő díjakat a Társaság weboldalán.  

(c) A Teljesítés Sebessége: A Társaság nem maga közvetlen teljesíti az Ügyfél megbízásokat a CFD és 

bináris opciókra, vagyis a Társaság nem a végrehajtás helyszíne (ahogy azt a 2006/73/EC Közösségi 

Direktíva, Mi FID irányelv meghatározza) az Ügyfél megbízásainak. A Társaság harmadik félnek 

(feleknek) továbbítja az Ügyfél megbízásait teljesítésre. Ugyanakkor a Társaság nagy hangsúlyt fektet az 

Ügyfél megbízásainak teljesítésekor arra, hogy azokat a technológiai korlátok és a kommunikációs 

kapcsolatok által megengedett gyorsasággal teljesítse, ami átlagosan 300 ezredmásodperc. 

(d) A Teljesítés Valószínűsége: Amikor a Társaság teljesítésre továbbítja a Megbízásokat, vagy 

azokat egy harmadik féllel teljesíti, a teljesítés esetleg megnehezülhet. A teljesítés valószínűsége függ 

más pénzintézetek, “market makerek” árainak az elérhetőségétől. Bizonyos esetben nem lehetséges egy 

Megbízás teljesítése, például de nem kizárólag a következő esetekben: rendkívüli hírek idején, a 

kereskedési időszakok első pillanataiban, kiszámíthatatlan piaci viszonyok között, amikor az árak 

jelentős mértékben mozdulnak fel és le a meghirdetett áraktól, amikor gyors ármozgás tapasztalható, ha 
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nincs elegendő likviditás egy megbízásnak az adott kereskedési mennyiségben a kihirdetett áron való 

teljesítésére, vagy ha vis maior történik. Az olyan esetekben, ahol a Társaság az ár vagy a mennyiség vagy 

más ok miatt nem tudja a tevékenységét folytatni, a megbízás nem lesz teljesítve. Továbbá, a Társaság 

jogosult bármikor a saját döntése alapján, az Ügyfél értesítése és tájékoztatása nélkül, elutasítani a 

Megbízások továbbítását vagy teljesítését olyan körülmények idején, amiknek a leírása megtalálható az 

Ügyfél Megállapodásban/a Felhasználási Feltételekben. 

(e) A Kiegyenlítés Valószínűsége: A Társaságnak a tranzakciókkal való elszámolását a tranzakciók 

végrehajtásakor kell elvégeznie.  A Társaság által ajánlott CFD-k pénzügyi instrumentumai nem foglalják 

magukba a fedezet biztosítását, így nincs kiegyenlítés, ahogy az lenni szokott, ha az Ügyfél részesedést 

vásárolt. Minden CFD készpénzben kerül elszámolásra. 

(f) A Megbízás Mérete: A megbízás aktuális legkisebb mérete minden Ügyfélszámla típusnál 

különböző lehet. A tétel a tranzakciós mennyiség mértékegysége, és ez minden CFD típusnál változik. 

Kérjük, keresse fel a Társaság weboldalát egy megbízás legkisebb méretéért és az adott CFD típusok 

tételeiért. Amennyiben az Ügyfél nagyméretű megbízást kíván adni, néhány esetben az ár kevésbé 

kedvező lehet. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítson egy megbízást, ha a megbízás 

nagy, és a Társaság nem tudja teljesíteni vagy bármely más okból ahogy az le van írva az Ügyféllel kötött 

megállapodásban. Kérjük, keresse fel a Társaság weblapját az egyes tranzakciók legnagyobb méretének 

az értékéért. 

(g) Piaci Hatás: Bizonyos tényezők igen gyorsan befolyásolhatják az olyan mögöttes eszközök/az alapul 

szolgáló termékek árait, amik alapján a Társaság az árjegyzéseit meghatározza, továbbá más tényezőket 

is befolyásolhatnak. A Társaság minden ésszerű lépést megtesz azért, hogy a lehető legjobb eredményt 

érje el az Ügyfelei számára. 

3.2. A Társaság nem tekinti a fenti listát teljesnek, és a tényezők sorrendje sem tekinthető mérvadónak. 

Mindenesetre az ügyfél konkrét utasítására a Társaságnak biztosítania kell az Ügyfél megbízásának a 

teljesítését az utasítás szerint. 

3.3 A CFD Kereskedői számlák típusai: 

A Társaság időről időre különböző típusú kereskedői számlákat ajánlhat. Ennek okán a kezdő minimum 

letét, a kiterjedés, a költségek, a méret után fizetendő jutalékok, amennyiben van ilyen stb. eltérőek 

lehetnek, a kereskedői számla típusának megfelelően. További információ a kereskedői számlák 

típusairól a Társaság weboldalán található. 

4. Pénzügyi Instrumentumok Teljesítési Gyakorlatai 

(a) Árfolyamcsúszás 

Az Ügyfelet figyelmeztetjük, hogy a CFD ügyletekkel történő kereskedés során előfordulhat 

árfolyamcsúszás. Ez a helyzet akkor állhat elő, amikor a Megbízás teljesítésre kerülne, az Ügyfélnek 

megjelenített ár nem áll rendelkezésre. Ekkor a megbízás az Ügyfél által kért árhoz közeli, attól néhány 

bázispontra lévő áron kerül teljesítésre. Az Árfolyamcsúszás tehát egy Megbízás várt és teljesített ára 

közötti különbség. Ha a teljesítési ár jobb annál, mint amivel az Ügyfél megbízott, ezt nevezzük pozitív 

árfolyamcsúszásnak. Ha a teljesítési ár rosszabb annál, mint amivel az Ügyfél megbízott, ezt nevezzük 
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negatív árfolyamcsúszásnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Árfolyamcsúszás a pénzügyi 

instrumentumokkal való kereskedés során tapasztalt normális jelenség. Árfolyamcsúszás gyakrabban 

tapasztalható likviditás vagy nagyobb piaci ingadozások idején (például hírek kihirdetése, fontos 

gazdasági események idején, piacok nyitásakor, vagy más tényezők miatt), ami ellehetetleníti a 

Megbízások egy konkrét áron való teljesítését. Más szóval, az Ön Megbízásait nem feltétlen a hirdetett 

áron teljesítjük.  

Fontos megjegyezni, hogy Árfolyamcsúszás előfordulhat a Stop Loss, Take Profit és más típusú ügyletek 

Megbízásai során. A Függő Megbízásainak a teljesítését nem garantáljuk a megadott áron. Noha azt 

megerősítjük, hogy a Megbízása a Függő Megbízásban megadotthoz képest legkedvezőbb piaci áron leszs 

teljesítve. 

5. Megbízások típusai a Pénzügyi Instrumentumokkal Való Kereskedés Során 

Egy megbízás bizonyos tulajdonságai meghatározhatják az Ügyfél Megbízás végrehajtását. Kérjük, a 

következőkben tekintse át a különböző típusú megbízásokat: 

(a) Piaci Megbízás(ok) 

A piaci megbízás egy pénzügyi instrumentum egy bizonyos áron történő vásárlására vagy eladására szóló 

megbízás, ügylet. A pénzügyi instrumentumokat a vételi (ASK) áron vásárolják, és az eladási (BID) áron 

adják el. A Stop Loss és a Take Profit típusú ügyletek hozzácsatolhatóak egy piaci megbízáshoz.  

A Társaság által ajánlott számla megbízások  mindegyikét Piaci Megbízásként hajtja végre.. 

(b) Függő Megbízás(ok) 

A Társaság a következő típusú Függő Megbízásokat kínálja: a Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit vagy Sell 

Stop típusú, az Ügyfél által igényelt pénzügyi instrumentumokhoz csatolt megbízásokat teljesítésre egy 

másik (STP-ként ismert) jogi személyhez továbbítják. 

Egy Függő Megbízás egy olyan megbízás, ami lehetővé teszi a felhasználó számára a pénzügyi 

instrumentumok vételét vagy eladását egy előre meghatározott áron a jövőben. Ezek a Függő 

Megbízások akkor kerülnek teljesítésre, ha az árak elérik a kívánt értéket. Meg kell azonban jegyezni, 

hogy bizonyos kereskedési körülmények között lehetetlen ezeknek a Megbízásoknak a végrehajtása az 

Ügyfél által kívánt áron. Ebben az esetben a Társaságnak joga van a Megbízást az első elérhető áron 

teljesíteni. Amennyiben ez történik, például gyors áringadozások idején, olyan mértékű meredek 

árzuhanásnál egy kereskedési időszakon belül hogy az adott tőzsdén a kereskedést felfüggesztik vagy 

szigorítják, vagy likviditás hiányakor, vagy történhet ilyen kereskedési időszakok nyitásakor. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Stop Loss és Take Profit megbízásokat is lehet a Függő Megbízásokhoz 

kapcsolni. A Függő Megbízások törlésig érvényesek. 

(c) Take Profit Ügylet 

Egy Take Profit megbízás célja profit szerzése akkor, ha egy pénzügyi instrumentum ára elér egy 

bizonyos szintet. Egy ilyen megbízás teljesítése esetén a teljes pozíció lezárásra kerül. A Take Profit 

mindig egy nyitott pozícióhoz vagy egy Függő Megbízáshoz kapcsolódik. A megbízást csakis egy piaci 

vagy függő megbízással együtt lehet kiadni. Ennél a fajta megbízásnál a Társaság Kereskedési Platformja 
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ellenőrzi a hosszú pozíciókat eladási (BID) árral, hogy azok megfelelnek-e a megbízás feltételeinek, hogy 

később azokat haszonnal újra értékesítse (a megbízás mindig az aktuális eladási ár felett jön létre). A  

Take Profit megbízás akkor kerül végrehajtásra, ha az ér eléri a kért árszintet (meghatározott ár). 

(d) Stop Loss Ügylet 

Ezt a megbízást a veszteségek minimalizálására használják, ha egy pénzügyi instrumentum ára elkezdett 

egy nem profitáló irányba mozogni. Ha a pénzügyi instrumentum ára eléri ezt a szintet, a teljes pozíció 

automatikusan lezárásra kerül. Az ilyen megbízások mindig egy nyitott pozícióhoz vagy egy függő 

megbízáshoz kapcsolódnak. Csakis egy piaci vagy függő megbízással együtt kérhetőek. Ennél a fajta 

megbízásnál a Társaság Kereskedési Platformja ellenőrzi a hosszú pozíciókat eladási árral, hogy azok 

megfelelnek e a megbízás feltételeinek (a megbízás mindig az aktuális eladási ár alatt jön létre), és ezt 

teszi még a rövid pozícióknál vételi árral (a megbízás mindig az aktuális eladási ár felett jön létre). 

A Stop Loss megbízás az első elérhető áron kerül teljesítésre. 

6. Legjobb Teljesítési Kritérium  

6.1 A Társaság határozza meg a fenti (a 3. bekezdésben) Legjobb Teljesítési Kritériumok relatív 

fontosságát a saját kereskedelmi ítélete és tapasztalata, valamint a piacon rendelkezésre álló információ 

fényében: 

(a) Az Ügyfelek jellemzőit, ideértve az Ügyfelek Lakossági vagy Szakmai Ügyfélként való besorolását, 

(b) Az Ügyfél megbízásának jellemzői 

(c) A megbízás alapját képező Pénzügyi Instrumentumok jellemzői szerint 

(d) A megbízás végrehajtási helyszínének jellemzői alapján 

A Lakossági Ügyfelek Számára a lehetséges legjobb eredményt a teljes ellenérték tekintetében kell 

meghatározni, hacsak a megbízás teljesítésének a célja másképp nem rendelkezik, amely a pénzügyi 

eszköz árát és a végrehajtáshoz kapcsolódó költségeket foglalja magában, vagyis a megbízás 

végrehajtásával összefüggő, az ügyfélt terhelő költségeket, beleértve a végrehajtási helyszínnel 

kapcsolatos díjakat, az elszámolási és teljesítési díjakat, valamint a megbízás végrehajtásában részt vevő 

harmadik feleknek fizetett díjakat. 

Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítést nyújtsa a Társaság abban az esetben, ha több versenyző 

Végrehajtási Helyszín lehetséges a megbízás végrehajtására, annak értékelésénél és összehasonlításánál, 

hogy mely Végrehajtási Helyszínen elérhető eredmény a legkedvezőbb az Ügyfél számára azon 

Helyszínek közül, melyek végre tudják hajtani a megbízást, a Társaság egyes végrehajtási helyszíneken 

érvényes saját jutalékát és költségeit is figyelembe kell venni. A Társaság jutalékai megállapításánál nem 

jár el olyan módon, hogy ezzel méltánytalanul hátrányos helyzetbe hozzon bármely végrehajtási 

helyszínt. 

7. Az Ügyféltől Kapott Utasítások 

7.1. Amikor az Ügyfél, vagy a nevében valaki, utasítást ad (pl. azzal, hogy egy megbízás létrehozásához 
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kitölti a szükséges mezőket a Társaság Kereskedési Platformján), a Társaság a lehetséges legnagyobb 

mértékben el kell rendeznie az Ügyfél megbízásának a kapott utasítások szerinti teljesítését. Meg kell 

jegyezni, hogy bármely, Ügyféltől kapott utasítás meggátolhatja a Társaságot abban, hogy a 

Politikájában leírt lehetséges legjobb eredmény nyújtása érdekében lépéseket tegyen, és ezeket a 

megbízásokat az utasításban szereplő elemek figyelembe vételével a lehető legjobb eredménnyel hajtsa 

végre, Mindazonáltal, ezt úgy kell tekinteni, hogy a Társaság teljesítette kötelezettségét arra 

vonatkozólag, hogy minden ésszerű lépést megtegyen az Ügyfél számára lehető legjobb eredmény elérése 

érdekében. 

Figyelem: Bármely, Ügyféltől kapott utasítás meggátolhatja a Társaságot abban, hogy a Politikájában 

leírt lehetséges legjobb eredmény nyújtása érdekében lépéseket tegyen, és ezeket a megbízásokat az 

utasításban szereplő elemek figyelembe vételével a lehető legjobb eredménnyel hajtsa végre, 

7.2. Az adott piacok kereskedési szabályai vagy piaci körülmények meggátolhatják a Társaságot abban, 

hogy kövesse az Ügyfél bizonyos utasításait. 

8. Az Ügyfél Megbízásainak a Teljesítése 

8.1. A Társaságnak az Ügyfél Megbízásainak a teljesítésénél az alábbi feltételeket kell kielégítenie: 

(a) biztosítania kell, hogy az Ügyfél nevében teljesített megbízások azonnal és pontosan rögzítésre és 

kiutalásra kerülnek; 

(b) a máskülönben összemérhető Ügyfélmegbízásokat azonnal és egymást követően elvégzi, hacsak a 

Megbízás jellege vagy az uralkodó piaci körülmények azt megvalósíthatatlanná nem teszik; 

(c) ahogy arról tudomást szerez, azonnal értesíti a Lakossági Ügyfelet bármilyen, a Megbízás megfelelő 

végrehajtását érintő tényleges nehézségről. 

9. Végrehajtási Helyszínek 

9.1. A Végrehajtási helyszínek olyan jogi személyek, melyeknek a megbízásokat leadják végső 

végrehajtásra (azaz teljesítésre). A ‹végrehajtási helyszín› szabályozott piacot (pl. tőzsde), multilaterális 

kereskedési rendszert, rendszeres internalizálót, vagy market makert, vagy egy másik likviditási 

szolgáltatót, vagy egy harmadik országban a fentiekhez hasonló funkciókat ellátó vállalatot jelent. A 

Pénzügyi Instrumentumokkal való Megbízások tényleges teljesítésére harmadik Pénzintézetek, és nem 

a Társaság, szolgálnak. A Végrehajtási Helyszínként szolgáló Pénzintézetek a JFD BROKERS LTD, a 

LONDON PRIME LTD. (Rt.) szolgálnak. Ez a lista a Társaság döntése alapján változhat, amiről az 

Ügyfelet legalább egy munkanappal azelőtt értesíteni kell. 

A Társaság a Végrehajtási Helyszíneket a számos kritérium alapján értékeli és választja ki, többek között 

(de nem korlátozva) a következőkre: 

a) a szervezet szabályozási státusza; 
b) a nagy mennyiségű megbízás teljesítésére való képesség; 
c) a végrehajtás sebessége; 
d) a jutalékok és a kiterjedések versenyképessége; 
e) a szervezet hírneve; 
f) az üzletmenet egyszerűsége; 
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g) az üzleti kapcsolat jogi feltételei; 
h) a szervezet pénzügyi helyzete; 
i) különböző minőségi kritériumok, például elszámolási rendszerek, megszakítások és ütemezett 

tevékenységek. 
 
A piacon elérhető információk, és kereskedelmi megítélése és tapasztalata alapján a Cég minden fent 
említett kritériumnak relatív fontosságot tulajdonít. 
 
A Társaság azokat a harmadik félként szereplő Helyszíneket választja ki, melyek lehetővé teszik, hogy a 

Társaság folyamatosan a legjobb elérhető eredményt nyújtsa ügyfelei megbízásainak végrehajtásakor. 

Amikor csak egy lehetséges Végrehajtási Helyszín van, a legjobb teljesítés azon a helyszínen érhető el. A 

legjobb végrehajtás egy sok szempontot figyelembe vevő folyamat, nem az eredmény. Ez azt jelenti, hogy 

amikor a Társaság egy megbízást hajt végre az Ügyfél számára, akkor ezt a Végrehajtási Politikával 

összhangban kell tennie. A Társaság nem garantálja, hogy a pontos kért ár minden esetben elérésre 

kerül, a k9rülmények egy konkrét tranzakció esetében más eredményhez vezethetnek. 

9.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi Eszközökben a Társasággal kötött tranzakciókat nem 

egy elismert tőzsdén hajtják végre, hanem inkább tőzsdén kívül (OTC) vannak végrehajtva, ebből 

kifolyólag az ügyfél nagyobb kockázatnak (pl. Partnerkockázatnak) van kitéve, mint a szabályozott 

tőzsdei tranzakciók során. Abban az esetben, ha ennek a következményeire vonatkozóan több 

információra van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az egyik hivatalos elérhetőségünkön. 

9.3. A Cég, mielőtt eldönti, hogy melyik végrehajtási helyszínt válassza ügyfelei megbízásainak a 

végrehajtásához, különböző likviditási szolgáltatókat hasonlít össze, és megfelelő ellenőrzéseket végez 

velük kapcsolatban. Egyes paraméterek, melyeket a Cég használ a vizsgálatok során, a következőket 

tartalmazzák: 

• Árképzési gyakoriság - másodpercenként hány jelölést nyújt a likviditási szolgáltató 

• A kommunikáció/végrehajtás sebessége - Milyen gyorsan vannak a beérkezett 

árak/megrendelések végrehajtva. 

• Az árak lefagyásának az előfordulása és gyakorisága. 

• A likviditás mélysége - mi a likviditási szolgáltató által nyújtott likviditás? 

• Hogy a visszafele történő kereskedelem (azaz az Ügyfelek által fizetett teljes ellenérték) 

versenyképes-e az iparhoz képest. 

• Ha a csúszás visszafele irányuló szimmetriáját kezeli, minden megrendelési típushoz részletesen 

értékelni kell. 

• Általánosságban a Társaság nagy figyelmet tulajdonít likviditási szolgáltatóinak a 

megválasztására, és folyamatosan törekszik arra, hogy az ügyfelei számára a legjobb 

szolgáltatást nyújtsa. 

9.4. A Társaság véletlenszerűen választ ki egy kellően nagy kereskedelmi mintát annak érdekében, hogy 

magas statisztikai biztonsággal biztosítsa, hogy konstans módon a lehető legjobb erdeményt éri el és 

fogja elérni az ügyfelei számára. Ez azáltal lesz ellenőrizve, hogy különböző időintervallumokból választ 

ki mintákat, különböző típusú eszközök és CFD-k számára. A mintavételes ellenőrzések magukba 

foglalják a szabálytalan piaci események keretében végzett ügyleteket is. 

10. Különleges megjegyzések az Automatikus Megbízás Funkcióhoz 
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Az Automatikus Megbízás Funkció részeként az Ügyfél választja ki, hogy az Toptrader használatával 

kerüljenek a megbízások a Társaság által továbbításra/végrehajtásra. 

A Társaság rendelkezik saját kereskedési és végrehajtási folyamatokkal, melyek időnként módosításra 

kerülhetnek, például, de nem kizárólagosan, a saját költségei és díjai, saját „Szerződés részletes 

kikötései” (az egyes CFD megbízásokhoz meghatározva például: Kiterjedés, Cserék, Tétel mérete, Kezdő 

marzs, Szükséges marzs, Lefedezett marzs, veszteség megszüntetés minimális szintje, Nyereségigénylés 

és Limitáras megbízások, napi pénzügyi költségek, díjak, stb.), valamint a megbízások végrehajtására, 

a végrehajtási helyszínekre, a CFD-k  marzs követelményeire,  finanszírozási követelményeire, 

a felmondás eseteire stb. vonatkozólag. 

A Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az ügyfél megbízásokat az automatikus 

megbízás módban késedelem nélkül, azonnal, a szignál szolgáltató által végrehajtott tranzakciókhoz 

időben a lehető legközelebb teljesítse. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az automatikus megbízás mód 

csak a szignál szolgáltató tranzakcióinak utánzására képes, a szignál szolgáltató tranzakcióihoz közeli 

időben. Ezenkívül, az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság ésszerű erőfeszítései ellenére a 

megbízások végrehajtása késedelmet szenvedhet olyan okokból, melyekre a Társaság nincs befolyással, 

és még a legtökéletesebb elektronikus eszközök sem garantálják, hogy az ügyfél megbízás ugyanabban, 

vagy megközelítőleg ugyanabban a pillanatban kerül végrehajtásra, amikor a szignál szolgáltató 

vonatkozó megbízása létrejött, vagy, hogy a megbízás elküldésre kerül, és egyáltalán létrejön. A Társaság 

minden tőle telhetőt megtesz, hogy végrehajtsa a megbízást (nyissa vagy zárja), de egyértelmű és 

elfogadott, hogy a végrehajtás vagy a továbbítás a Társaság által nem befolyásolható okból nem minden 

esetben jön létre. 

11. Fontos közzétételek 

11.1. A Cég kötelezettséget vállal arra, hogy minden egyes pénzügyi eszköz csoport esetében összefoglalja 

és nyilvánosságra hozza az öt legfontosabb végrehajtási helyet a kereskedelmi mennyiségekre 

vonatkozóan, amelyeken az ügyfél megrendeléseit az előző évben hajtották végre, valamint az elvégzett 

végrehajtás minőségére vonatkozó információk a vonatkozó szabályozási követelményeknek 

megfelelőek. 

11.2. A Társaság éves végrehajtási minőségi összefoglaló nyilatkozatot (EQSS) fog közzétenni minden 

egyes pénzügyi eszköz csoport esetében, ezek az elemzés összefoglalóját fogják tartalmazni, valamint 

azokat a következtetéseket, amiket a Cég vont le a végrehajtás minőségének az elemzése során, melyeket 

azokon a végrehajtási helyszíneken végeztek, ahol az előző évben a kliens rendelései végre lettek hajtva. 

11.3. Az EQSS a következőket tartalmazza: 

a) annak magyarázata, hogy a minőségi felmérés során a Cég milyen viszonylagos fontosságot 
adott a kivitelezési tényezőknek, a költségeknek, a gyorsaságnak, a végrehajtás 
valószínűségének, vagy bármely egyéb megfontolásnak, a minőségi tényezőket beleértve; 

b) a szoros kapcsolatok, összeférhetetlenségek és közös tulajdonjogok leírása a megrendelések 
teljesítéséhez használt végrehajtási helyszínek tekintetében; 

c) minden végrehajtási helyszínre vonatkozó egyedi megállapodások leírása a kifizetett vagy 
beérkezett kifizetésekkel, kedvezményekkel, engedményekkel vagy nem pénzbeli juttatásokkal 
kapcsolatban; 
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d) azon tényezők magyarázata, amelyek megváltoztatták a vállalat végrehajtási politikájában 
felsorolt végrehajtási helyszínek listáját, amennyiben történtek ilyen változások; 

e) annak magyarázata, hogy az ügyfélosztályozás szerint a megbízás végrehajtása milyen módon 
különbözik, abban az esetben, ha a Cég eltérő módon kezeli az ügyfél-kategóriákat, és ha ez 
befolyásolhatja-e a megbízás végrehajtási szabályait; 

f) annak magyarázata, hogy a kiskereskedelmi ügyfelek megbízásainak végrehajtása során más 
kritériumok elsőbbséget élveztek-e az azonnali ár és költség fölött, és hogy ezek a más 
kritériumok hogyan járultak hozzá a lehető legjobb eredmény eléréséhez a teljes ellenérték 
tekintetében; 

g) annak magyarázata, hogy a Cég milyen módon használta fel a végrehajtás minőségével 
kapcsolatos adatokat vagy eszközöket, beleértve a 2017/575/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelet szerint közzétett adatokat is; 

h) adott esetben annak magyarázatát, hogy a Cég hogyan alkalmazta a 2014/65/EU irányelv 65. 
cikkelye alapján létrehozott összevont szalagszolgáltató termelését. 

11.4. Az első éves jelentés 2018 végéig lesz kiadva. 

12. Az Ügyfél Hozzájárulása 

12.1. Az Ügyfél a Társasággal kötött Megállapodással a Befektetési Szolgáltatások Nyújtására hozzájárul, 

hogy ez a Politika rá is vonatkozik. 

13. A Politika Módosítása és További Információ 

13.1. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy felülvizsgálja és/vagy módosítsa a Politikáját és az 

intézkedéseit, ha azt az Ügyfél és a Társaság között kötött megállapodás feltételei alapján helyénvalónak 

találja. 

13.2. Amennyiben további információra van szüksége, és/vagy bármilyen érdekellentéttel kapcsolatos 

kérdése van, kérjük, küldje el közvetlen a kérését és/vagy kérdését erre a support@topforex.com címre. 

 

 

 

 

 


